Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 14 augustus 2022

HET FEEST VAN MRS DALLOWAY
Serie Zomerdiensten
ORDE VAN DIENST
1 ‘Dit huis vol mensen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 7)
2. Welkom door Colet van der Ven
3. ‘De wildernis zal bloeien’ (t. M. Nijhoff, m. T. Löwenthal – Blauw 61)
4. Lezing: Fragment uit Mrs. Dalloway van Virginia Woolf
5. Muzikaal intermezzo
6. Lezing: Fragment uit Mrs. Dalloway van Virginia Woolf
7. ‘Dan nog’ (t. H.Oosterhuis, m. B. Huijbers – 168)
8. Overweging door Judith van der Wel
9. ‘Soms breekt uw licht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers- 213)
10. Mededelingen en collecte.
11. Tafel, met ‘Wat in stilte bloeit’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 68)
12. Delen van brood en wijn
13. Voorbeden met ‘Hore mijn oor’ (t.H.Oosterhuis, m. E. v. Merode)
14. Zegen
15. ‘Dat wij volstromen’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 182)

Zang: Dominicus Zomerkoor
Pianist: Henri Heuvelmans, dirigent: Evert van Merode
Techniek: Bert Haver (geluid), Geert-Jan Meijerhof (beeld)

Tijdens de zomerdiensten is er niet altijd een overweging beschikbaar, maar als die er is,
is die na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct) of vindbaar via
www.dominicusamsterdam.nl/wij-doen/toespraken/
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct)

Collecte 7 aug: € 1057,94 (waarvan via Givt € 484)
Het Adema-orgel zal vanwege herstel en groot onderhoud van 28 juni t/m eind
september niet meer klinken.
------

AGENDA
- Zondag 21 aug: Alsof iemand me bij de naam geroepen heeft
Zomerdienst met Gerard Swüste
- Zondag 28 aug: Troost
Zomerdienst met Bettine Siertsema

Een datum om te noteren:
Zondag 25 september, gemeentemiddag.
Thema ‘omzien naar elkaar’. Ingeleid door Eva Martens en Arjan Broers.
Uitgeleid door muziek en dans. Meer informatie volgt. Voor meer informatie zie
de website: www.dominicusamsterdam.nl.
-------

MEDEDELINGEN
- ZOOM-NA-DE-DIENST
In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie daarvoor
de link op de website (op de luisterpagina), of zie de Agenda.
- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT
U kunt met Givt geven via de QR-code.
Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop de
OvD. In de kerk komen de mandjes langs.
- STUKJES KERK AFGEZET
Op 29 juni is er links voor in de kerk, bij het Rozenkransaltaar,
een steen naar beneden gevallen. Veiligheidshalve is de plek
waar de steen naar beneden is gekomen afgezet.
Ook ziet u dat het Jozefaltaar is afgezet, dit uit voorzorg omdat in de muur boven de
spitsboog soortgelijke scheuren als boven het Rozenkransaltaar zitten.
Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij vragen u ook uit voorzorg niet op de trappen
voor het hoofdaltaar te zitten.
Er zijn geen zorgen met betrekking tot ander metselwerk in de kerk,
de Beheercommissie
- BOEKENTAFEL
De tafels van de boekenhoek zijn een stukje opgeschoven. Tip voor de zomer: Enkele
titels van Rumi en voor vandaag ‘Mevrouw Dalloway’ van Virginia Woolf
- DOMINICUSZOMERKOOR, 10:00 uur
In augustus zijn er wegens vakantie geen repetities op donderdagavond. Mensen die
graag zingen en bekend zijn met de liederen, kunnen op zondagochtend samen met het
Dominicuskoor oefenen voor de dienst. Dit zomerkoor is actief vanaf zondag 10 juli;
aanvang repetitie om 10 uur, aanvang dienst om 11 uur.
Graag tot ziens in het Dominicuskoor!
ZOMEROPENSTELLING
Van zondag 17 juli tot en met 28 augustus blijft de Dominicus iedere zondagmiddag na
de viering geopend tot circa 16.00 uur. Er zijn regelmatig korte muzikale optredens. Wil
je een familielid, vriend/in of kennis de kerk eens laten zien, kom dan vooral op een van
deze middagen langs. Er is gratis koffie en thee.
-‘INSTRUMENTAL SINGING’
Op zondag 21 augustus spelen Evert van Merode (piano) en Hans Boetje (saxofoon)
een selectie van stukken die de afgelopen jaren in de diensten passeerden. Ze doen dat
op een informele manier, in de vorm van een open repetitie. Aanvang 13.00 uur.
- 9 SEPTEMBER: DINER PENSANT
In samenwerking met de Stichting Voor meer vrijzinnigheid organiseren we een Diner
Pensant rond het thema ‘Verbondenheid onder druk’. Er zijn 50 plaatsen, u kunt zich nu
al opgeven. Voor informatie of aanmelding (toegang eur 25,- ) kijk op:
www.dominicusamsterdam.nl/dinerpensant/

PASTORAAT

SECRETARIAAT
NIEUWSBRIEF
SOLIDARITEIT

De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Arjan Broers, zijn
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak.
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl
of Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl
Contact met de Dominicuscontactgroep? Bel Liesbeth Kooyman,
tel. 06-16067735
Het secretariaat van de Dominicus is t/m 23 aug het beste
bereikbaar via e-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl
Op de hoogte blijven? Meldt u aan via
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
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